
Hei alle festivaldeltakere! 

Årtes Fiskefestival vil bli noe helt annet enn vi er vant til. Det vil komme mye mindre folk, vi har 

mindre på programmet, et mye mindre festivalområde og ingen camping.  

Konsertene i Kaiområdet vil bli delt opp i 2 kohorter med separate innganger og inntil 200 i hver 

kohort. Brøggula er i år et rent utearrangement med egen kohort og separat inngang. 

Vi ber om at alle som skal inn i området registrerer seg før inngang for å forenkle eventuell 

smittesporing. Du registrerer deg ved å scanne QR-koden som henger ved din inngang. Spritstasjoner 

vil være tilgjengelig ved inngang og ved toalettene.  

Det vil bli bord og stoler/benker som vi helst ser at dere sitter ved under konsertene. All bestilling og 

servering av mat og drikke skjer ved bordene, og vi legger ikke opp til kontantsalg. For å bestille 

scanner du QR-koden på bordet, bestiller fra menyen, betaler med Vipps eller kort og oppgir 

bordnummer. Husk å ha nok strøm på mobilen og ta med Bank-ID dersom du ikke har Vipps       

På alle konsertene må man ha inngangsbillett som kjøpes på: https://fiskefestivalen.hoopla.no/sales 

På dagtid kreves det ikke inngangsbillett, men det vil være besøksregistrering og kun plass for inntil 

200 personer i kaiområdet og Brøggula til enhver tid. Det blir matservering i Brøggula på dagtid 

lørdag og i kaiområdet på dagtid søndag. 

Fiskekonkurransen blir stort sett som den bestandig har vært, men litt forandringer er det der også. 

Salg av fiskekort skjer på Hoopla: https://fiskefestivalen.hoopla.no/sales. Her leies også båter dersom 

man ikke ønsker å fiske fra land og ikke har egen båt. I år må en person stå ansvarlig for leie av en hel 

båt, og denne må sørge for at alle som er med er fra samme kohort. Vi må også holde avstand i køen 

for fiskeveiing. Umiddelbart etter veiing vil barn og ungdom få deltakerpremie. Det blir ikke 

premieutdeling etter at konkurransen er slutt, men vinnerne i hver klasse blir kontaktet i løpet av 

ettermiddagen slik at premier kan hentes.  

På søndag blir det ikke Ta-sjansen, men en mulighet til å treffe kjente og spise god festivalmat. Vi vil 

som vanlig ha bygging av småbåter, loddsalg, Kræsjbåta, matsalg og salg av festivalutstyr. 

Husk at det IKKE er camping i Festivalens regi i år og at villcamping i nærområdet heller IKKE er 

tillatt! 
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